
 Zápis z 18. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 31. 7. 2018 
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 
Omluveni:  Ing. Martin Turnovský, pan Jiří Knotek 
 
 
 
Jednání zahájil radní pan Milan Coller v 10:00 hodin přivítáním přítomných. 
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - dodatek č. 4 - odsouhlasení víceprací 2. část   
3. Finanční analýza připravované MŠ V Bytovkách  
4. Rozpočtové úpravy 
5. Různé 

A/ Informace radního Ing. Semeniuka 
B/ Ing. Petr - K plnění úkolů 

 
 

2. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - dodatek č. 4 - odsouhlasení víceprací 2. část   
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje navýšení ceny díla o 1 054 700 Kč bez DPH (tj. 1 276 187 Kč vč. DPH). 
2. RMČ souhlasí s provedením všech víceprací, které jsou dle § 222 odst. 5 ZVVZ 

nezbytně nutné pro dokončení stavby a dle § 222 odst. 6 ZVVZ neočekávatelné, které 
zadavatel nemohl předvídat a tyto práce nemění celkovou povahu VZ, což předkladatel 
materiálu garantuje RMČ prostřednictvím stanoviska TDI.    

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi na základě plné moci podepsat Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. SD 47/2017 (ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na realizaci projektu pod 
názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.  

/4:0:1/ 
 
 
3. Finanční analýza připravované MŠ V Bytovkách  

Radní Ing. Semeniuk ústně informoval o možnosti zpracování finanční analýzy na přípravu 

stavby MŠ V Bytovkách. 

Finanční analýza se bude týkat těchto bodů: 

 Cena kontejnerové školky a klasické zděné stavby 

 Termín realizace kontejnerové školky a termín realizace zděné stavby 

 Kapacita 6 tříd a kapacita 10 tříd 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s vystavením objednávky na společnost TRIGLYPH architektonická kancelář 

s.r.o., Bělohorská 274/9, 156 00 Praha 6 panu Ing. arch. Josefu Dastychovi, na zpracování 

finanční analýzy na přípravu stavby MŠ V Bytovkách ve výši 98 000 Kč bez DPH v členění dle 

výše uvedených bodů. 
/4:0:1/ 
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4. Rozpočtové úpravy 
Materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/4:0:1/ 
 
 
5. Různé 
A/ Informace radního Ing. Semeniuka  

 Parkování u nové přístavby ZŠ U Obory 
Pan radní informoval o možnosti výstavby nových 9 parkovacích míst u nové přístavby          
ZŠ U Obory (náhrada za zabranou  plochu kontejnery u školy). 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s vybudováním 9 nových parkovacích míst u nové přístavby ZŠ U Obory a 
pověřuje radního Ing. Semeniuka vypracováním zadávacích podmínek k soutěži na realizaci 
této zakázky. 
/4:0:1/ 
 

B/  Ing. Petr - K plnění úkolů: 
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (74. RMČ dne 10. 1. 

2018)  - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní 

hala ZŠ Jandusů“ (vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) - uchazeč (stěžovatel) 

VISTORIA CZ a.s. zaslal DS dne 16. 5. námitku proti porušení zákona č. 137/2016 Sb.           

o zadávání veřejných zakázek. ORS tuto námitku obdržel dne 18. 5. a téhož dne  byla odeslána 

AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA. Dne 25. 5.  se konala schůzka u pana starosty.   

Na 84. zasedání rada souhlasila vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ 

s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.  

Na 85. zasedání rada potvrdila souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ s názvem 

„Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. Zrušení zrušení zadávacího řízení bude 

odesláno všem účastníkům výběrového řízení. Souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení 

VZ - Mgr. Eichingerovi, MBA bylo zasláno Rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení 

zrušení zadávacího řízení s tím, aby ho rozeslal všem účastníkům výběrového řízení.  

Na 87. zasedání pan starosta informoval o dalších jednáních a o zadání kontroly administrace 

VZ  - probíhá  

- Na 18. MIM zasedání pan radní Ing. Semeniuk předložil návrh dalšího postupu ZŘ VZ. 

Konečné právní stanovisko bude předloženo do pátku tohoto týdne. Následně bude 

předloženo vyjádření administrátora.   

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

 
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/4 (82. RMČ dne 2. 5. 2018)  - Havarijní oprava lávky nám. 
Bratří Jandusů na pozemku parc. č. 2002, parc. č. 2003 a parc. č. 2180 k. ú. Uhříněves. 
Pan místostarosta Knotek seznámil radní s vyjádřením projektanta. Nová lávka musí splňovat 
Q100, proto bude nutné vybudovat chodníkové rampy k jejímu zvýšení nad hladinu vodního 
toku. Komplikované bude také přeložení inženýrských síti. Do doby vybudování nové lávky 
navrhl zřízení provizorní lávky.  
- Náklady na pronájem a zákres situace byl radním rozeslán emailem. Projektant pokračuje 

na vypracování PD nové lávky.  
RMČ informaci bere na vědomí. 
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87/2,86/3 - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ - zajištění smlouvy     

o dílo “ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU  

- K zajištění restaurování je nutné zajistiti povolení památkové péče, které vyžaduje 

provedení restaurátorského průzkumu sochy. 

RMČ souhlasí s vystavením objednávky na restaurátorský průzkum sochy sv. Jana 

Nepomuckého v Uhříněvsi u pana Daniela Talavera, akad. soch. a rest. ve výši 23 000 Kč. 

/4:0:1/ 

 

 

 

Na žádost radního Ing. Semeniuka se zasedání 19. mimořádné RMČ Praha 22 uskuteční ve 

středu 8. 8. 2018 v 10:00 hodin. 
 
 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:00 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
Pan Milan Coller, radní MČ Praha 22, na základě pověření ……………….......................... 
 


